Czechy - Praga
Terminy / Ceny

Termin od

Termin do

cena/osoba

2022-10-13

2022-10-16

985 PLN

Program

Program zwiedzania:
Dzień
1. O godz. 7:00 Odjazd autokaru. Przejazd do Pragi. Planowany czas przejazdu ok. 9,5 godziny. Po przyjeździe i
zakwaterowaniu gorąca kolacja i nocleg w Pradze.
2. Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Czech rozpoczniemy od Starego Miasta. Na Rynku Starego Miasta zobaczymy
m.in Ratusz Staromiejski ze słynnym zegarem astronomicznym, pokazującym pory roku i kwadry księżyca.
Zobaczymy instytucje edukacyjne dawnej Pragi: barokowe Klementium i Uniwersytet Karola, pierwszą wyższą
uczelnię w Europie Środkowej. Po południu zwiedzać będziemy dawną dzielnicę żydowską Józefów. Gorąca
kolacja w jednej z licznych restauracji na Starym Mieście przy dobrym czeskim piwie. Nocleg w Pradze.
3. Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Czech rozpoczniemy od Strahova, gdzie przechowywane są najcenniejsze
dzieła czeskiej literatury. Następnie ulicą Loretańską udamy się do kompleksu zamkowego Hradczan. Zwiedzimy:
Pałac Królewski, bogato zdobioną katedrę św. Wita - miejsce pochówku królów czeskich i urokliwą Złotą Uliczkę.
Zobaczymy również: Wieżę Prochową - używaną w XVI w. jako pracownia alchemiczna oraz Jeleni Prikop wąwóz chroniący zamek od strony północnej. Gorąca kolacja i nocleg w Pradze.
4. Po śniadaniu zwiedzanie rozpoczniemy od Mostu Karola. Zwiedzimy wyspę Kampę, zwaną "praską Wenecją".
Następnie zwiedzimy Małą Stranę - to tutaj rozpoczęła się Praska Wiosna. Odbędziemy spacer ulicą Nerudy,
gdzie domy przyozdobione są godłami i emblematami. Przejazd do Polski. Planowany przyjazd około godz.
23:30.
Planowany czas przejazdu miejsca i czas trwania postojów. Planowany czas przejazdu podany jest w części;
Program Zwiedzania. Postój planowany jest co dwie i pół godziny. Postój trwa ok. 20 minut. Miejsca postojów, to
duże parkingi przy trasie przejazdu. Na parkingach można skorzystać z toalet i restauracji. Toalety na parkingach
są toaletami płatnymi.

Świadczenia w ramach ceny

a) transport autokarowy: autokar wyposażony w wygodne uchylne fotele, barek, sprzęt audio-wideo,
klimatyzację, sprzęt nagłaśniający;
b) zakwaterowanie: 03 noclegi w Pradze w pokojach dwuosobowych z łazienkami w hotelu***, hotel położony
blisko metra linii A;
c) obsługa: dwóch kierowców, pilota;
d) realizacja programu zwiedzania;
e) wyżywienie: 03 śniadania, 03 gorące kolacje:
f) podatek vat;
g) opłatę na TFG i TFP;
h) opłaty drogowe, taksa miejska, bilety na metro;
i) ubezpieczenie NNW i KL.
Świadczenia dodatkowo płatne

1. Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów około 450,- KCZ;
2. Opłata za przewodnika miejscowego 350,- KCZ;
3. Ubezpieczenie koszty rezygnacji z imprezy turystycznej poniżej 30 dni od daty wyjazdu 28,-zł firmy TU UNIQA;
4. Ubezpieczenie koszty rezygnacji z imprezy turystycznej poniżej 30 dni od daty wyjazdu z powodu chorób
przewlekłych uczestnika imprezy turystycznej 56,-zł;
3. Wszelkie opłaty w hotelach i miejscowe nie wymienione w części "Świadczenia w ramach ceny".

